X-Traverse – Fugawi.com konto för nedladdning av sjökort och kartor
Flexibel användning med två oberoende enheter på samma Licens!
Fugawi/X-Traverse-Sjökorten/Kartor i rasterformat från Solteknik HB tillåter en användare att
ladda ner till 2 aktiverade målenheter med olika navigationsprogram eller navigationsappar
som stöder nedladdning från X-Traverse.
Användare som köper ett Solteknik sjökort eller kartor från X-Traverse till sitt Open CPN
program kan enkelt ladda ner ytterligare en kopia till en annan enhet exempelvis i
navigationsappen iNavX för iPad eller iPhone eller annan valfri enhet. Det finns många andra
kombinationer av Windows, Mac, Linux och iOS, Android, etc. Detta ger licenstagaren stora
möjligheter och fördelar att använda sjökorten på olika plattformar och till och med i olika
operativsystem.
Under ett helt år kan licenstagaren ladda ner uppdateringar/nya sjökort/kartfiler och andra
förändringar utan kostnad till de två enheter som registrerats vid aktiveringen. Efter att
nedladdningsåret passerat kan sjökorten användas men utan möjlighet till uppdatering. Ett
nytt år kan köpas med 50% rabatt på gällande pris varvid uppdatering erhålls ytterligare ett
år.
Vid behov av att ersätta t.ex. en aktiverad enhet utöver de två aktiverade skall behovet
meddelas direkt till Fugawi.com för hjälp.
X-Traverse-kontot innehåller också att du får 100Mb molntjänst för Rutter, Waypoints,
Färdspår som enkelt kan sparas, redigeras och laddas ner i valfri enhet i GPX, eller i Googlemapsformaten KML, KMZ
Du kan t.o.m. se KMZ filerna direkt på Googlemaps när du är inne i molntjänsten.

Ladda ner Solteknik HB:s sjökort och kartor över Sverige inklusive
Hydrographicas sjökort genom att skapa ett konto på X-Traverse.
1.

Gå till https://fugawi.com/charts?hide_physical_product=true

2.

Skapa ett konto för att handla från X-Traverse sjökortsserver. Klicka på ”Account”
och välj ”Create account”. Se nedan.

3.

Efter att ha skapat ett konto eller om du redan har ett konto på X-Traverse, välj
den programvara eller App för navigation du vill ladda ner sjökorten till (Open
CPN, iNavx, Fugawi…)

► För hjälp med sjökortsval, inköpsprocess och nedladdningar kontakta charts@fugawi.com
eller info@soltek.se
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